
 

 

Referat kredsbestyrelsesmøde i kreds 7 

 

Sted: Vallensbæk Jagtforening, Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk 

Dato/tid: torsdag d. 4.11.2021 kl. 18.00-22.  

Indkaldt: Hans Henrik Lund-Madsen (HHLM), Marie-Louise Achton-Lyng (MA), Bjarne Larsen (BL), Christian 
Bærentsen (CB), Finn Poulsen (FP) Lars E. Jensen (LEJ), Torben Clausen (TC), Max Elbæk (ME), Susanna Vang 
Møller (SVM), Torben Broløs (TB), Ole Hansen (OH), Jens Klaus Jensen (JKJ), Holger Christensen (HC) 

Afbud: 

LEJ 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/kredsformanden 
• Formand byder velkommen og særlig velkommen til Finn Hvid Bertelsen 
• Claus Lind, Karen Fris og Anne-Mette Hoffmann-Christensen var inviteret, men har meldt 

afbud 
 

2. Valg af ordstyrer 
• BL blev valgt 

 
3. Valg af referent  

• SVM blev valgt 
 

4. Godkendelse af dagsorden 
• Godkendt 

 
5. Godkendelse af referat fra sidste møde  

• Godkendt 
 

6. Indlæg fra Formanden for Ny-jægerudvalget Finn Hvid Bertelsen vedr. Hunting Skills 
- Og debat om forplejning til deltagerne ved Nyjægerjagterne 

• Finn giver tilbagemelding fra Hunting Skills 2021.  
• Finn beder om mandat til at afholde Hunting Skills igen i 2022 (alle undtagende ME stemte 

for at støtte et Hunting Skills i 2022. ME ønsker ikke at støtte pga. manglende budget) 
• Finn ønsker et budget fra kreds 6 og 7 på 10.000 kr. hver. (Beslutningerne bliver 

udelukkende taget ud fra, om det skal tages penge fra nyjægerpuljen eller om kredsen skal 
betale) Enstemmigt at der laves en ansøgning til nyjægerpuljen om, at den betaler for 
forplejning til nyjægerjagterne.  



 

• Og kredsbestyrelsen vedtog at stille en underskudsgaranti på maks 10.000 kr. til Hunting 
Skills 2022. 

• Udfordring med at få invitationerne ud til alle – en tung kommandovej. Det ser ud til at der 
er en stopklods ved jagtforeningerne.  

• Kredsbestyrelsen vedtog, at kredsformanden bringer budskabet om, at nyjæger puljen 
bruges før kredsmidler op overfor tilforordnet HB for nyjæger udvalget Leif Bach, og i 
organisationsudvalget.   
 

7. Opstart forberedelse af kredsmøde år 2022 med valg af HB-repræsentant og HB-suppleant 
• Sted : Vi skal alle samme i tænkeboks og komme med forslag 
• Tid:  marts 2022 
• Styregruppe: HHM, SVM, ME, FP 

o Valg til HB medlem og HB-suppleant er skudt i gang 
o Det er vigtigt at der er lige vilkår for alle de kandidater som ønsker at stille op. 
o Alle kandidater bliver offentliggjort på hjemmesiden og FB. 
o KB skal indstille en hjortevildtformand til HB og en kritisk revisor 
o Distrikt 1 OH på valg:  1 Ubesat plads i kredsen for en 2 årig periode 
o Distrikt 2 JKJ på valg 
o Disktrikt 3 TDC på valg 
o Disgtrikt 4 FP på valg 

 
8. Sæt organisationen fri – drøftelse og input  

• Der er sendt et oplæg ud til alle jagtforeninger/jægerråd og der er bedt om 
tilbagemeldinger. 

• Vi skal ikke komme med løsninger. Vi skal se på oplægget og komme med input hvor vi kan 
se, at det giver mening med ændringer mm.  

• Der er kommet 3 tilbagemeldinger i skrivende stund. Køge Herfølge hvor TB oplyser at det 
er en udtalelse som alene kommer fra Peter Vilstrup – det har ikke været drøftet i 
jægerrådet. Allerød Jægerråd og jagtforening. Jægerråd Halsnæs.  
 

 
9. Orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden 

Medlemstallene for kreds 7 er FLOTTE tal. Vi har fremgang på 238 medlemskaber i kreds 7 i 
perioden okt. 2020 til okt. 2021. 
148 nye hoveder i kreds 7. 
Vi er Danmarks STØRSTE kreds i DJ hvis vi måler i antal medlemmer og ikke medlemsskaber. 

• Der er nu gang i arrangementerne rundt om i kredsen, men dog stadig præget lidt af 
corona. 

• Der har været messe i Hillerød og Nyjægerjagt i Jægerspris. 
 
 
- Evaluering af kreds 7s deltagelse ved Repræsentantskabsmødet DJ.  

• Godt møde og forslaget fra kreds 7 vedr. strategi blev godkendt uden kommentar.  
• Der blev efterlyst at DJ´s øverste myndighed, som er repræsentantskabet, var blevet 

orienteret om de nye tiltag inden for hundeområdet. Vi skal passe på demokratiet i DJ.  



 

• Vi havde besat alle pladser inden mødet, men der udeblev 3 personer uden afbud, som 
nu ikke har mulighed for at deltage i repræsentantskabsmøde år 2022.  

• Det er en ulempe at man forud ikke kan udveksle navne så man kan lave samkørsel og 
spare kørepenge. 

• 326 deltog i mødet. 50 tomme pladser. 
- Orientering fra fællesmødet med koordinatorerne 

• Gode debatter og orienteringer. 
• Besøg af DJ ungdom som fremlagde deres ideer indtil videre. 
• Der stræbes efter at der arrangeres et større møde til foråret hvor der inviteres et par 

stykker fra hver jagtforening.  
- Orientering om Ny strategi Hundeområdet 

• Grunden er for at tilgodese bredden. Og DJ vil også alle hunde. Vi skal vise udadtil at vi 
vil alle hunderacer som er egnet til jagt.  

• Der er lagt op til at der kan vælges op til 2 hundekoordinatorer i hver kreds. 
- Drøftelse af Ny struktur i Brugerrådene 

• HHM og kredsens medlemmer af de lokale skovbrugerråd er blevet orienteret om, at 
miljøministeriet er i gang med at se på brugerrådenes funktion og opgave. Pt skal vi 
ikke gøre noget før vi hører mere om hvad der sker. Men vi skal følge op på dette og 
handle når vi ved mere.  

• Der lægges op til at kommunerne ikke længere skal være repræsenteret i 
brugerrådene, og at der skal være et brugerråd under hver afdeling af NST.  

 

10. Orientering fra HB-medlem om sidste nyt fra hovedbestyrelsen 
• God lang snak om kommende budget.  
• Omøstålgrunden. Vindmøller. Claus Lind gør et stort arbejde 
• Buejagt på hjortevildt. Her får vi nok en løftet pegefinger. Der er desværre ikke indberettet 

at man har skudt med bue. Der har været en større mænge eftersøg på anskydninger 
• Jagt og vildtforvaltningsrådet er sat på standby. Desværre.  
• Stor sag for jagtforeninger som har skydebaner. Der er lavet et brev som er et påbud om at 

der skal laves nye beregninger iht. støjniveau. Det vil betyde at DJ bliver nød til at gå ud og 
anbefale, at der kun bliver brugt navngivne flugtskydningspatroner. Om dette ikke sker, så 
skal der laves nye støjmålinger. En meget stor omkostning for de enkelte jagtforeninger / 
skydebaner.  Bliver dette ikke overholdt kan vi risikere lukning af vores skydebaner.  
 

 
11. Indsatsen vedr. Naturnationalparkerne lokalt, DJ adm. og HB.  

• Der er indkaldt til stormøde vedr. dette den 2/12 på Fyn. Der er pt indkaldt 3 jægerråd fra 
områder hvor dette er relevant.  

• FP har taget kontakt til DJ og efterlyser mere engagement og støtte til de lokale jægerråd 
som gør en stor indsats på området.  

 

12. Orientering fra Kredskasseren og spørgsmål til samme. 
• ME opfordrer til at vi bruger de termer som er oplyst iht. udfyldelse af køresedler mm.  



 

• Husk deltagerliste hver gang der sendes regninger vedr. afholdte arrangementer.  
• Kredens økonomi ser ok ud pt. Men når de ekstra penge er brugt så skal vi til at tænke os 

om hvad vi bruger penge på.  
• HUSK at sende køresedler ind i god tid. De skal sendes minimum en gang i kvt.  
• DJ buetrailer ud til kredsene 
• Der er kommet ansøgning fra Thorup Sogns Jagtforening, som deltager på en julemesse. De 

ønsker tilskud til div. foldere mm til uddeling for at sprede budskabet om DJ og evt. skaffe 
nye medlemmer.  

® Kredsen har efter mødet mail-behandlet ansøgningen og der er givet tilsagn om 
støtte på 5.000,- kr.  

 
 

13. Evaluering af kreds 7 deltagelse på Hillerød-messen 
• Flot stand. 6000 besøgende. Den lå på et atypisk tidspunkt så derfor var besøgstallet ikke 

som ønsket.  
 

14. DJ Ungdom i kreds 7 
• OK  

 
15. Beretning fra udvalgene/koordinatorerne 

- Ny bue koordinator 
• Bueudvalget har fået en ny buekoordinator Andreas Sørensen og hans hjælper er Lasse 

Hadberg 
• Der er sendt en stor tak til Per Jepsen for det store arbejde han har lavet. 

 
16. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid 

- Ny strategi  
• CLC og KF kommer rundt til kredsene og høre om hvordan vi vil gribe dette and.  
• Der søges nu efter foreningskonsulenter ( se opslag på DJ) 
• Jagter på naturstyrelsen er beskåret meget i kreds 7.  

 
17. Opdatering af årshjulet for kreds 7. 

• Send ind til sekretæren så hurtigt som muligt. 

 

18. Bordet rundt med bl.a. nyt fra distrikter og Jægerrådene. 
• Holger er med i gruppe omkring Katrup Vildnes. De ønsker en prof med fra DJ. Der er 

taget kontakt til DJ men der er ikke nogen tilbagemelding endnu. En som skal sidde i 
arbejdsgruppen. 

 

19. Fastlæggelse af dato for næste møde i KB. 
• HHM sender doodle 

 



 

 

20. Eventuelt  
 

• Intet 
 
 

Således opfattet 

Súsanna Vang Møller 

Sekretær / referent   
 


